MAURI

ERONEN

l

SARangerit toivat Primaren
elektroniikan kanssalivekonsertin
kotiin. Maastoutunut maskotti
nauttii hetken hiljaisuudesta.
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Obpenhaminan lentokentalta noin puolen tunnin taksimatkan paassa sijaitseva Roskilde on System-Audion tyyssijan
lisaksitunnettu festivaalikaupunki. an siis osuvaa, etta yksi kaiuttimien tarkeimmista suunnitteluperiaatteista on livetunnelman tuominen kotioloihin.

K

Tutustumiskierrokselle mukaan on yhden
jalleenmyyjan lisaksi lahtenyt mybs maahantuoja, joka on valmistajan kanssa yhta mielta
siita, etta erikoisliikkeiden tulee marketeista
erottuakseen tuntea

myymiensa tuotteiden

taustatja periaatteet. Suuri osatehdaskaynneista onkin juuri myyjien ja edustajien koulutusta.
Myyjien osaaminen on tarkeata, silla SAprofiloi
tyypillisen
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30-50-vuotiaak-

si kulttuurielamyksia arvostavaksi henkilbksi,
joka edellyttaa sisustuksellisten nakokohtien
lisaksi asiantuntevaa palvelua.

Valiton vastaanotto
Annettuamme taksikuskiiie viimei~et perilleajoohjeet saavumme teollisuushallilta nayttavan
rakennu ksen luo, jossa meidat vastaanottaa
System-Audion vuonna 1984 perustanut Ole
Witthoft ja yrityksen markkinointipaallikkb Frits
Dalmose. Jaykistelematbn ilmapiiri ilmenee
Fritsin vapaana temmeltavasta dalmatialaisesta seka kravattikiellon kirjaimellisesti ottavan
Olen kirkkaanpunaisesta hupparista - taalla ei
turhia japiteta.

Pikainen kavely lapi toimistotilan,

kokoon-

panolinjan, varaston ja keittibn lapi johti avaraan esittelytilaan, jossa naytilla oli likipitaen
valmistajan koko nykyinen mallisto. Alkupurtavaksi tarjotut kuuluisat tanskalaiset voileivat
eivat talla kertaa olleet ruisleivan paalle rakennettuja, mutta naantyvat matkalaiset ahmivat
kiitollisina vatsojansa tayteen, kunnes oli aika
siirtya kuuntelemaan esitysta.
Luonnonvalon tayttama kaksikanavalle pyhitetty kuuntelu- ja. esitystila ei usean metrin
huonekorkeudellaan taysin vastaa perusolohuonetta, mutta yksi kaiuttimien suunnitteluperusteista on riippumattomuus tilasta.
Kukaan ei tietenkaan kiella, etteikb kuunteluhuoneella olisi valtavaa merkitysta kokonai-

-periaatteet muodostivat "systeemin", jonka
pohjalta kaiuttimia valmistetaan edelleen. Naita suunnittelun peruspilareita demonstroitiin
meillekin musiikkinaytteilla teoriapainotteisen
esityksen lomassa.
Esittelyssa edettiin aloittamalla soitanta
malliston edullisimmasta mallista, markkinoiIIe myohemmin tulevasta jiffysta. "jos ette
pida tasta, niin olemme pulassa, silla kaikki
kaiuttimemme tarjoavat samaa, isommat vain
enemman ja paremmin", toteaa Frits. "Emme
yrita miellyttaa kaikkia valmistamalla erilaiselta kuulostavia tuotteita, silla omia mieltymyksiamme vastaan suunniteltujen kaiuttimien
hyvyydesta emme voisi menna takuuseen".
KysyttaessaFrits myos kertoo, etta hanen ja
Olen aanelliset ihanteet ovat samankaltaisia,
muussa tapauksessa yhteistyo olisi mahdotontao Musiikkimausta parivaljakko ei kuulemma
paase yhteisymmarrykseen, mutta valiako
tuolla, jos lopputuote toistaa materiaalin kuin
materiaalin.

Oheiskalustolla
suuri merkitys
Elektroniikkaosastosta vastaa demossa

ruotsa-

lainen Primare, onhan System-Audio merkin
Tanskan maahantuoja. Kaapelointi on toteutettu yhteistybkumppanin,
Nordostin, tuotteilla. Nordost puolestaan kayttaa System-Audion kaiuttimia omissa tilaisuuksissaan. Mybs
joidenkin kaiuttimien sisainen johdotus on
peraisin Nordostin eksoottisemmasta paasta;
"emme sentaan joudu maksamaan Valhallasta
aivan suositushintaa", heittaa Frits.
Kaapeleiden merkityksesta kysyttaessa Frits
vastaa eparoimatta: "Ilman muuta kaapeleilla
on vaikutus. Ei toki samaa luokkaa kuin kaiut-

timilla, mutta kun muu jarjestelma on tehty
mahdollisimman paljastavaksi, jokaisen lenkin
on oltava kunnossa".
Tarkempi katsahdus valmistajan lahtiaisiksi tarjoamaan esitemateriaaliin paljastaa
viraIIisen kannan; laitteiston kokonaissoundiin

suudessa, mutta hallitulla suuntaavuudella tilan

Hiomiseen paneutunut porukka kuitenkin

kaapeleilla on noin 10 prosentin vaikutus. Suurimmasta fysikaalisesta muutoksessa ketjussa
vastaavat kaiuttimet, ja niiden merkitys on
arvotettu 40 prosenttiin. Vahvistimen yksinker-

vaikutusta voidaan pienentai=LKirjoilla taytetty
hylly, ruokapoyta tuoleineen ja maltilliset vaimennusmateriaalit yhdessa nojatuolien kanssa
eliminoinevat silti harskeimmat katedraalikaiut.

pettyi, kun studiossa miksattu lopputuotos ei
hyvaksi luokiteltavalla hifijarjestelmalla toistettuna valittånytkaan kaikkea sita ruuvaamista
ja musikaalisuutta, jota levyn tekemisessa oli
huomioitu. Aiheeseen perehdyttyaan Ole paatti
itse valmistaa hifiketjun eniten toistoon vaikut-

syntyhistoria

tavan lenkin, kaiutinparin.
Kuuntelukokeita painotettiin alusta alkaen
teknisen taydellisyyden tavoittelun sijaan, ja
menetelmalla syntyikin usein kaiuttimia, joiden aani poikkesi huomattavasti valtavirrasta.
Ole kuitenkin huomasi olevansa oikeilla jaljilla,
kun tuotoksia kohtaan osoitettiin mielenkiintoa.

jiffyt on sijoitettu hyvin lahelle seinaa; valiin
jaa vain noin parikymmenta senttia. "Pienimmat kaiuttimemme on suunniteltu toimimaan

Hiljalleen muodostuneet perusajatukset ja

puhtoisesti naytteet silti toistuvat, sijoituksesta

Musikaalinen

System-Audion historian tuntee toki parhaiten
sen koko elinkaaren nahnyt perustaja. RumpaIina kaveriporukan kanssa perustetussa bandissa toiminut Ole pyrki poppoonsa kanssa
hienosaatamaan soundiaan pikkutarkasti esimerkiksi erilaisilla kitaroilla. juuri oikeanlaisen
ambienssin luominen musiikkiin oli tarkeaa
tunteiden valittamiseksi.

taisempi toiminta varaa 30 prosenttia ja aanilahde 20 prosenttia. Kaiutinvalmistajan on toki
helppo painottaa oman tuotteen merkitysta,
mutta ainakin hierarkia on laajalti hyvaksytty
-

kentiesjoskushiemaneri painotuksin.

jopa kiinni seinassa, silla nain ne yleensa kotioloissa sijoitellaan", selventaa Frits erikoista
paikkaa. Livekonsertti on selkeasti aanenvoimakkuuden referenssi, silla armoa ei pieniiie
jalustakaiuttimille
anneta. Ham mastyttavan
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Toisenpaivan ohjelmaan kuulunut kotiteatteriesittelyn ohessaSystem-Audionmyyntipaallikkii Frits Dalmose kertoo
Comet-kaiuttimen erikoisestatoimintaperiaatteesta.

aiheutunutta tukevaa bassoa lukuun ottamatta, eika pullonkaula ainakaan ole Primaren
jarea paatevahvistin. Minkamoista dynaamista
ilottelua onkaan luvassa isommilla malleilla,
jos pieninkin pystyy tallaiseen?

pienet ja vikkelat elementit
Taukojaloittelun aikana kaiuttimet vaihtuvat
malliston toista paata edustavaan Ranger-Iattiapariin. 2,S-tierakenteinen Ranger kayttaa
diskanttielementin lisaksi neljaa vain nelituumaista basso-keskiaanielementtia.
Yksi System-Audion tarkeimmista suunnitteluperiaatteista on elementtien nopeus. Tahan
yhtio pyrkii parhaansa mukaan pienikokoisilla
elementeilla, joissa kaytetaan aarimmaisen
kevyita kartioita. Kartiot on kaikissa malleissa
valmistettu luonnonmateriaaleista, kuten paperista tai tekstiilista. "Myos muita vaihtoehtoja, kuten polypropyleenia tai alumiinia kokeiIimme, mutta aanellisesti perinteinen paperi
on aina vienyt voiton", kuvaili Frits opettavia
harha-askelia.
Bassoon saadaan ulottuvuutta liikerataa pidentamalla, ja toisto pysyy hallinnassa usealla
vastakkainasetetuIla laadukkaalla magneetilla ja
tarkoilla valmistustoleransseilla."Pyrimme ennen
kaikkea laatuun ja siihen, etta kaiutin kuulostaa
samalta myos viiden vuoden aktiivisen kayton
jalkeen", kertoo Fritsja toteaa, etta asiakastyytyvaisyyson heille aarimmaisen tarkeaa.
Kaikki elementit teetetaan amerikkalaisella
Tymphanylla, joka yhdistyi vuonna 2005 Seanspeakia, Vifaa ja Peerlessiavalmistavan Danish
Sound Teehnologyn kanssa.20 000 kaiuttimen
vuosimyynnilla System-Audiolla on mahdollisuus kustomoida ja valmistuttaa omia elementteja, eika tyytya valmiiseen tarjontaan.
68
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Tarkastikayttotarkoitustaanvarten suunnitelluissaelementeissaon myos se hyva puoli,
etta tasapainoista toistoa haettaessa elementtien omaa aanta ei jouduta muokkaamaan
monimutkaisilla jakosuotimilla.SApyrkiikaiuttimen koko toistoketjussa mahdollisimman
pieneen alkuperaista signaalia muokkaavaan
rakenteeseen.Tamanvuoksi myoselementtien
ja refteksiputkienvalinentila pidetaan ilmavirtaa rajoittamattomana.
Rangerissa kaytetysta W1104XL-elementista
yhtio on erityisenylpea,ja kieltamatta rokkikonsertin tuominen kotiin ei demon perusteelIa edellyta suuria elementtipatteristoja tai
aktiivisubwoofereita. Diskanttielementin kalvo
on sekinaarimmaisenkevyt,vain80 milligrammaa. Sita ymparoiva suuntain on valmistettu
metallista, jonka Ole mainitsee olevan tarkempi tyostaa kuin puu. Se ei myoskaan reagoi ymparistassatapahtuviinkosteudenja lampotilan
muutoksiin, jotka saattavat vaikuttaa virheille
erittain herkan suuntaimen toimintaan. Olen
alkuperaisen tavoitteen mukaisesti kaiuttimilla
halutaan edelleensaadamusiikinfiilisvalitettya kotiin mahdollisimman uskollisesti.
Ensitahdeiltaolikin selvaa, etta Rangerit
toivat esiintyjat lahemmaksi kuulijaa, mika
helpotti vivahteiden erottamista. Sama ilmio
on havaittavissa myas laadukkailla kuulokkeilla, mutta talla kaiutinparilla ilmiq oli voimakkaampi, silla keskelle miksattu laulaja tunnelmoi stereokuvassamessevasti kaiutinlinjalta
irtaantuneena. Eikaedelleenkaan voi vahatella
sita vaivatonta dynamiikan maaraa, joka vaatimattoman kokoisilla elementeilla saatiin aikaan suurehkossa tilassa.
Pienilla bassoelementeilla ja diskantin
suuntaimella saavutetaan myas yksi SA:nmerkittavaksi katsoma ominaisuus, laaja ja yhte-

Valkoisen

pakkausvuoren

juurella

Ole selvittaa tehtaan

roolia valmistuksessa. Kotelotuotanto
on ufkoistettu, ja
viimeistelyn tasaisuuden varmistamiseksi kaiutinparilla
on vain yksi sarjanumero.

nainen sateilykuvio. Kaiuttimien halutaan kuulostavan samalta laajalla alueella ilman, etta
kuuntelijan taytyy kiinnittaa itseansa ruuvipenkkiin. "Musiikkia intensiivisesti kuunnellessa kuulija toki istahtaa omaan sweet-spottiinsa,
mutta haluamme myas taustamusiikin soivan
samansavyisesti", kertoo Frits.

Ensimmaisen paivan stereokasittelyn jalkeen huristettiin takaisin Koopenhaminaan
hotelliin. Seuraavana paivana vuorossa oli
muun muassa monikanavaisen jarjestelman ja
merkilliseen konstruktioon perustuvien (ometkaiuttimien esittely.

Kotiteatteria ennen kotiinlahtoa
Ennen kotiteatteridemoa Ole halusi selventaa
System-Audionroolia kaiuttimen tuotannossa,
emmehan olleet nahneet kuin valmiita kaiutinelementteja ja jakosuotimia, jotka ruuvattiin
kokoonpanossa lopputuotteeksi.
Tehtaan palkkalistalla on 13 henkilaa, mutta suuri osa tuotannosta tapahtuu aivan muualla. "Meidan ei kannata esimerkiksi pystyttaa
omaa kotelotehdasta, silla valmis osaaminen
saadaan kohtuuhinnalla
Kiinasta. Taman lisaksi otan pienemman riskin voidessani ottaa
yhteytta'juuri sellaiseen ulkopuoliseen insinooriin, jonka ammattitaito vastaa senhetkisia tarpeitani".
Ole tutkii itse aaneen vaikuttavia seikkoja,
seuraa alan teknista kehitysta ja etsii kasiinsa
ammattilaisen, jonka kanssa lahdetaan kehittamaan mahdollista prototyyppia. Jos henkilasta koostuisi ainoastaan talon sisalla olevista

~

Kokoonpanolinjalla makaavat SA1750:tovat jo saaneet
jakosuotimet sisaansa.

Taukotila sisaltaa lapileikkauksen valmistajan nykyisestamallistosta.

- ----

tybntekijbista, olisi epatodennakbista, etta he
sattuisivat tietamaan juuri tietysta erikoisalastao "Ulkoistaminen tekee toiminnasta joustavampaa", perustelee Ole.
Kotiteatterihuoneessa paraatipaikan valtasi seka passiivielementin etta refteksiputken
sisaltava (omet. Moneksi mukautuvan jalustakaiuttimen voi sijoittaa mybs seinalle tai VESAstandardin mukaisten ruuvinpaikkojen avulla
kiinnittaa vaikka kattoon lahes minka tahansa
nayttb- tai televisiotelineen avulla.
Yhteistybkumppanin erikoisohjelman avulla suunniteltu hybridirefteksiperiaate mahdollistaa mataiaIIe ulottuvan bassotoiston pienessa
kotelossa. Mahdottomalta kuulostava konsepti
ei livemusiikistakoostuvan DVD-Ievykierroksen
jalkeen kuulostanut lainkaan huonolta. Sama
dynaaminen ja rytmikas napse, joka kaksikanavaisessajarjestelmassa vakuutti, oli tallella.
Talla kertaa alapaata tukevoittamassa oli
valmistajan kahdesta subwooferista suurempi,
SubElectro200, jonka toimintaperiaatteen voi
vaihtaa refteksista suljetuksi pohjaan sijoitetulla pybrivalla levyllci.Fritsluotti jalleen naapurimaan elektroniikkaan ja kuvaili idasta saapuvien kotiteatterilaitteiden latistavan eloisuutta
etenkin piano n aanesta.
Samassa yhteydessa kuulostelun kohteeksi
paasi mybs seinalle ripustettu A4-arkin kokoinen SATalent, joka soveltuu erittain huomaamattomaan asennukseen takakaiuttimeksi tai
kodin muihin huoneisiin tunnelmanluojaksi.
Kriittisessatarkastelussa se ei tietenkaan stereokuvaltaan yltanyt paremmin sijoitettuun
kaiutinpariin, mutta aanellisesti toimivalle
pikkukaiuttimelle Ibytyy varmasti kysyntaa.
"Minullanaita on kodin joka huoneessa, vessaa
mybten", huomauttaa Frits.
Positiivista tehdaskayntia heijasteli mybs

740 euron parihintainen SA705edustaa
skandinaavisia puhtaita linjoja parhaimmillaan.

Seinalle kiinnitettava tai piiydalle sijoitettava
SATalent menee mallistossa lifestyle-osastolle.
Kapea bassorefleksiaukko on piilotettu
etulevyn alareunaan.

Tanskan kauniin aurinkoinen saa, kun paluu
kotiin viimein koitti.Vihertavien nurmikenttien
viIistaessa taksin ikkunoissa tuli pohtineeksi, piristaisikb autenttinen rokkikonsertti harmaasta

talvesta karsivaapohjoisenkansaa - valineet
siihen ainakin Ibytyisivat melkein naapurista.
Ranger-pari odottaakin jo toimituksen kuunte-

luhuoneessa
tarkempaatarkastelua...

.

Lisatietoja: www.system-audio.com
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